
РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
СТАНЦІЇ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

за 2016-2017 н.р.

У 2016 – 2017 н.р. педагогічний колектив Костянтинівської станції юних техніків
працював над виконанням завдань, які були поставлені Законами України «Про позашкільну
освіту»,  «Про освіту»,  Положенням про позашкільний навчальний заклад.

З метою гармонічного розвитку дитини, формування у неї певного ставлення до
життя, задоволення інтересів підлітків до позашкільної освіти у 2016-2017 навчальному році
була організована робота 38 груп з охопленням 633 учнів. Найбільш приоритетними
напрямками у роботі станції юних техніків є:

початкова підготовка
спортивно-технічне моделювання та конструювання
декоративно-ужиткове мистецтво

Середня наповнюваність гуртків склала 15-17 чол..
Гуртки за напрямками:

№
з/п

Профіль гуртка груп дітей

1. Авіамодельний 1 16
2. Ракетомодельний 4 63
3. Судномодельний 2 34
4. Інформаційні технології 1 18
5. Початкове технічне моделювання 13 212
6. Декоративно-ужиткове мистецтво:

іграшка-сувенір
                    паперопластика

10
4

172
67

7. Оператори колективної радіостанції 1 17
8. Конструктори приладів

радіоелектроніки
1 17

9. Повітряні змії 1 17
                                   Всього 38 633

     У 2016-2017 навчальному році навчально-виховна та методична робота в станції юних
техніків здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту»,
«Про позашкільну освіту», указами і розпорядженнями Президента України, постановами
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі позашкільної освіти,
управління освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі  СЮТ від 01.09.2016
№ 52 «Про організацію методичної роботи з педагогами станції юних техніків у 2016-2017 н.
р.»

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на розвиток освітніх функцій
позашкільного процесу, розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу, творчу
самореалізацію особистості. Цей напрямок роботи був обумовлений внутрішніми
завданнями, а також проблемами, над якими працювали. Організація методичної роботи в
станції юних техніків спрямована на пошук і створення нових структурних форм  діяльності
творчих об’єднань, впровадження інноваційних форм і методів роботи з національно-
патріотичного виховання. Система  роботи з педагогами включає індивідуальні, групові та
масові форми. Педагоги СЮТ підвищують професійний рівень через структуру методичної
роботи: методичні об’єднання, індивідуальні консультації, семінари,  школа професійної
адаптації молодих і малодосвідчених педагогів, відкриті заняття, правовий лекторій, курси
підвищення кваліфікації,  самоосвіта.

Домінуючою формою  методичної роботи є методичні об’єднання педагогічних працівників:



-МО керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва та початкового моделювання;
-МО керівників гуртків спортивно-технічного напрямку та технічної творчості.
         Одним із пріоритетних напрямів методичної роботи з педагогічними кадрами є робота з
молодими спеціалістами. В СЮТ працює школа адаптації молодих і малодосвідчених
педагогів, робота якої спрямована на розвиток творчих здібностей молодого педагога,
підвищення рівня його професійної майстерності шляхом запровадження нових ідей і
підходів. До складу входять педагоги зі стажем роботи 2-6 років. На засіданнях
розглядаються слідуючи питання:
проектування занять, типи занять та їх структура, управління навчально-виховним процесом,
особливості педагогічної діяльності з дітьми різновікових груп та ін.
        На засіданнях правового лекторію розглядалися нормативно-правові документи  щодо
позашкільної освіти.
        Проводилися семінари для керівників  гуртків початкового технічного моделювання,
декоративно-ужиткового мистецтва, спортивно-технічного напрямку, вчителів початкових
класів та трудового навчання, щодо розвитку технічної творчості.

Педагогами СЮТ обираються різні форми проходження курсової підготовки. Всі працівники
проходять курси підвищення кваліфікації.

Протягом року у методичному кабінеті СЮТ  продовжувалася робота щодо створення
портфоліо досвіду роботи керівника гуртка Чалої О.В.

На протязі року  проведені семінари для керівників гуртків, вчителів початкових класів та
вчителів трудового навчання.

Протягом року педагоги СЮТ підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти,
участі у роботі  обласних семінарів.

У 2016-2017 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка (навчання на курсах
післядипломної освіти) та атестація педагогів відповідно до перспективного плану атестації
педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення
рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної
майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення
ефективності навчально-виховного процесу. У 2016-2017 н.р. пройшли курсову
перепідготовку та атестацію як керівники гуртків 4 педагога станції юних техніків

Педагог, який атестувався, проводив  відкриті уроки та заходи, приймав участь у роботі
семінарів, конференцій та педагогічних майстернях, готував творчі звіти.

    На виконання річного плану роботи станції юних техніків на 2016-2017 н.р., з метою
 виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів,
створення умов розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки,  техніки,
мистецтва, забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності,   станція юних
техніків проводила спільну роботу зі школами щодо створення необхідних передумов для
прояву природних здібностей вихованців.
  Станція юних техніків   взаємодіяла з різними організаціями, навчальними закладами,
батьківською громадськістю, але найбільш дієвою була співпраця з загальноосвітніми
навчальними закладами міста.
Найважливішим аспект у забезпеченні творчого співробітництва було планування роботи як
короткострокове так довгострокове.
Так, в станції юних техніків на початку навчального року був розроблений план спільних
масових заходів, з адміністрацією шкіл укладено угоди про надання приміщень та ведення
контролю за роботою гуртків. Так гуртки  у 2016-2017 н.р.працювали  у ЗШ №№ 3,4,9,13,15,
шк..-інтернат № 1.
Для підвищення фахової майстерності педагогів  шкіл функціонували методичні об’єднання ,
проводилися семінарські заняття. Під час такої творчої співпраці йде обмін формами роботи,



залучення педагогів шкіл до участі в масових та виховних заходах закладу, надання їм
методичної допомоги та консультацій щодо планування виховної діяльності, організації
виховної роботи з учнівським колективом.
  Співпраця педагогічного колективу Станції юних техніків з освітніми навчальними
закладами базується на принципах сучасної педагогіки. У конкретній діяльності педагогів
позашкільників та школи є створення єдиного виховного простору. Для цього визначені
спільні завдання:
- виявлення інтересів дітей;
- сприяння розвитку творчої індивідуальності;
- створення умов для реалізації вихованцями їхнього творчого
потенціалу,
- формування громадської спрямованості їхньої особистості;
- збагачення досвіду соціальної діяльності. та інші.

В Станції юних техніків приоритетним напрямком виховної  роботи у 2016-2017 н.р. є
національно-патріотичне виховання .
Протягом року  проведено цілий ряд масових заходів, в яких активну участь взяли учні
загальноосвітніх шкіл.
Проведені заходи з відзначення у 2016 році Дня захисника України та Всеукраїнської акції
«Покрова Героїв», проведена акція серед учнів шкіл «Зроби та подаруй браслет з
українською символікою» (жовтень 2016 р.)., спільно зі шк..-інтернат, ЗШ № 15,9,1 взяли
участь у Всеукраїнській молодіжній та дитячій акції «Напиши листа захиснику України».
Спільно з унями шк..-інтернат № 1  та ЗШ № 1,  ЗШ № 15  провели конкурс «За нашу
свободу!» та конкурс дитячих малюнків та плакатів та віршів «Листи на фронт».
У ЗШ № 15  на осінніх канікулах проведені заходи «Український рушник-  символ нашого
народу», «В нас одна Батьківщина - наша рідна Україна!».
На протязі січня-лютого спільно зі школами ЗШ №№ 1,4,9,15, шк..-інтернат№1 проведені
заходи до відзначення Дня пам’яті Героїв Крут, вшанування подвигу учасників Революції
гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Проведена акція «Свічка пам’яті» за
Героями Небесної Сотні.

  На протязі лютого місяця серед шкіл міста проведені міська виставка початкового
технічного моделювання  та міський етап Всеукраїнського конкурсу «Наш пошук і творчість
- тобі, Україно!». Участь у виставці та конкурсі взяли всі загальноосвітні школи міста.

Спільно з ЗШ № 1 в березні цього року пройшла презентація   робіт з декоративно –
ужиткового та образотворчого мистецтва на виставці «Знай і люби свій край». Найактивніші
таланти – Ярослав Любченко, Мороко Валерія, удковська Анастасія, Козарезова Любов,
Сорочинська Анастасія, Середняков Тимофій, Тутова Ганна вихованці гуртків технічного
моделювання, та «Іграшка-сувенір»

У  ЗШ №№ 1,9,15,13,шк.-інтернат № 1 проведені виставки малюнків «Україна- європейська
держава»

У листопаді, 2016 року пройшло свято до Дня гідності та свободи в Україні, з метою
утвердження в Україні ідеалів свободи й демократії, збереження та донесення до сучасного і
майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні на початку XXI
століття. Учні подарували гостям герб України, серветниці, у вигляді тризубца, зроблені
своїми руками на заняттях гурткової роботи в станції юних техніків, підготували для них
пісні, танці, вірші про рідну Україну.

У жовтні 2016 року спільно з ЗОШ №1 відбулося свято до Дня Захисника України! В
актовому залі школи зібралися учні, вихованці СЮТ, вчителі, батьки, бійці.АТО,  педагоги
позашкільного закладу. Захід відбувався у теплій, дружній атмосфері. Лунали пісні, вірші.
Діти подарували різні подарунки учасникам АТО: український прапор, традиційний коровай



і багаточисельні малюночки та поробки зроблені власноруч на національно–патріотичну
тематику. В свою чергу бійці подарували учням різноманітні подарунки: солодощі,
розмальованки, м’які іграшки.

На протязі року спільно зі школою-інт. № 1 проведені виставки творчих робіт «Рідний край,
де ми живемо, Україною звемо», конкурс малюнків «Тобі, захисник України!», акція
«Подаруй жовто-блакитну стрічку».

Основними напрямками зміцнення взаємозв’язків педагогів шкіл і позашкільного
закладу є :
- створення умов для використання школою творчого потенціалу позашкільних закладів у
справі розвитку індивідуальності вихованця, його інтересів та творчих здібностей;
-  спільний пошук шляхів активізації творчої діяльності дітей як у школі, так і у вільний від
уроків час;
-  координація дій, яка забезпечує повноцінний диференційований підхід до формування
професійних намірів учнів;
- спільні дії по створенню умов для впровадження позитивного досвіду щодо соціалізації
дитячої особистості;
-  спільне стимулювання розвитку духовно-моральних якостей особистості дитини,
інтелектуальних здібностей, трудових якостей і вмінь.

На виконання плану роботи Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва
педагоги та вихованці  Станції юних техніків  взяли активну участь  у Всеукраїнських,  обласних
заходах та показали добрі результати:
- Згідно з наказом  департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації від
27.01.2017 р. «Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» із 21 представлених робіт, 16
стали переможцями обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-
ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»:
№
п/п

Назва
експонату

Прізвище
автора

Вік Навчальний
заклад

керівник Місце

1. «Зайченя» Кліпач
Роман

8 р. Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Отнякіна
Світлана
Валентинівна

1

2. «Лялька-
мотанка»-
круп’яничка

Пухир
Катерина

7 р. Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Мацвей Юлія
Олександрівна

1

3. «Пасхальний
кошик»

Тутова
Ганна

9 р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Деміденко І.В. 2

4. «Українська
хата»

Акулов
Арсеній

6 р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Деміденко І.В. 1

5. «Веселі
сніговими»

Харланова
Поліна

8 р. Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради

Свєтікова Анна
Вікторівна

2



Донецької області
6. «Скарбничка» Чупрун

Ярослав
8 р. Станція юних

техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Поплавська
Лариса
Борисівна

2

7. «Півник» Козарезова
Любов

10р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Чала Ольга
Вікторівна

3

8. «Кльовий Я!» Фадєєва
Віолета

10р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Мацвей Юлія
Олександрівна

1

9. Композиція
«Різдвяний
дзвіночок»

Купріянова
Ксенія
Кардаш
Вероніка

7 р.

9 р.

Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Свєтікова Анна
Вікторінва

3

10. «Бджілка» Сорочинська
Анастасія

16р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Свєтікова Анна
Вікторівна

3

11. Декоративне
панно «Птахи
в клітці»

Морока
Валерія

13р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Брєєва Олена
Василівна

3

12. «Тачка з
квітами»

Любченко
Ярослав

14р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Брєєва Олена
Василівна

2

13. «Ваза» Глобчанська
Катерина

12р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Чала Ольга
Вікторівна

3

14. «Сніговежа» Куріна
Маргарита

15р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Мацвей Юлія
Олександрівна

3

15. «Ваза з
квітами»

Середняков
Тимофій

13р Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Мацвей Юлія
Олександрівна

1

16. «Абстракція» Сорочинська
Анастасія

Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Свєтікова Анна
Вікторівна

2



- Згідно з наказом департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації  від
26.04.2017 №28  «Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-
конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання»  із
20 представлених робіт, 5  стали переможцями обласного етапу Всеукраїнської виставки-
конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання:

№
п/п

Назва
експонату

Прізвище
автора

Вік Навчальний
заклад

керівник Місце

Найпростіші авіа- та ракетомоделі
1 Модель літака

«А8»
Матєйченко
Олександр

9р. Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Поплавська
Лариса
Борисівна

1

2 Модель літака
«Мрія»

Ткаченко
Ігор

9 р. Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Брєєва Олена
Василівна

2

Сувеніри та м'яка іграшка
3 «Ліхтарик» Кожевнікова

Марія
10
р.

Станція юних
техніків
Костянтині вської
міської ради
Донецької області

Удовіченко
Світлана
Володимирівна

3

Макети будівель
4

5.

«Лондонський
міст»

- Юношів
Олександр, -
Жираков
Ілля

9 р.

9 р.

Станція юних
техніків
Костянтинівської
міської ради
Донецької області

Поплавська
Лариса
Борисівна

3

3

-  Згідно з наказом департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації  від  26.01.
2017 року  №18  «Про  проведення обласних змагань з ракетомодельного спорту серед
учнівської молоді Донецької області»,    Джим Ілля,   вихованець Станції  юних  техніків
Костянтинівської  міської ради Донецької області , нагороджений  дипломом  за зайняте III
 місце в особистій першості моделей класу S7 (напівкопія) в обласних  змаганнях з
ракетомоедьного спорту серед учнівської молоді Донецької області (керівник гуртка Золотухін
В.М.).

- Згідно з наказом департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації  від  03.05.
2017 року  №30  «Про підсумки проведення обласних змагань з повітряних зміїв серед
учнівської молоді Донецької області»  Болібрух  Данил,  вихованець Станції  юних  техніків
Костянтинівської  міської ради Донецької області, учень НВК «Гімназія із ЗШ I ст.»,
нагороджений  дипломом  за зайняте III місце в особистій першості моделей класу
«Коробчастий  (об’ємний) повітряний  змій» обласних  змагань з  повітряних  зміїв серед
учнівської молоді Донецької області (керівник гуртка Легейда О.А.).

- Згідно з наказом департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації  від  04.05.
2017 року  №31  «Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого
малюнку «Україна – європейська держава» із 11 представлених  робіт,  3 стали переможцями
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Україна – європейська
держава»



№
п/п

Назва роботи Прізвище
автора

Вік Навчальний
заклад

Місце

1. «Україна-це
моя країна»

Остапенко
Олександр
Бісівська
Єва

8 р

7 р.

Станція юних техніків
Костянтинівської
міської ради Донецької
області

2

2. У колі країн» Самсонова
Аліна

12р. Станція юних техніків
Костянтинівської
міської ради Донецької
області

2

3. «У добру
путь»

Середняков
Тимофій

15р Станція юних техніків
Костянтинівської
міської ради Донецької
області

2

- Згідно з наказом департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації  від
26.01. 2017 року  №16  «Про проведення обласних змагань з радіоелектронного
конструювання серед учнівської молоді Донецької області» команда станції юних
техніків взяла участь у обласних змагання з радіоелектронного конструювання серед
учнівської молоді Донецької області і 4 вихованця стали призерами обласних змагань:

№
з/п

П.І.учасника
змагань

Навчальний заклад місце Керівник
гуртка

1. Слюсар
Олександр

Станція юних техніків Костянтинівської
міської ради Донецької області

1 Баринов
І.В.

2. Зима Євгеній Станція юних техніків Костянтинівської
міської ради Донецької області

1 Баринов
І.В.

3. Трегубов Сергій Станція юних техніків Костянтинівської
міської ради Донецької області

3 Баринов
І.В.

4. Сидельников
Владислав

Станція юних техніків Костянтинівської
міської ради Донецької області

3 Баринов
І.В.

-  Згідно з наказом департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації  від  03.02.
2017 року  №46  «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей
та учнівської молоді «За нашу свободу»  із 10 представлених  робіт,  1 стала переможцем
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  «За нашу свободу»:

№
з/п

П.І.учасника
змагань

Навчальний заклад місце Керівник
гуртка

1. Кожевнікова
Марія

Станція юних техніків Костянтинівської
міської ради Донецької області

1 Удовіченко
С.В.

- Згідно з наказом    департаменту  освіти  і науки  Донецької  облдержадміністрації  від
26.01.2017 №  20  «Про  проведення обласного  етапу  Всеукраїнської  виставки-
конкурсу  робіт  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  «Наш  пошук  і
творчість  -   тобі,  Україно!»



 із 11 представлених робіт, 8 стали переможцями обласного етапу Всеукраїнської  виставки-
конкурсу  робіт  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  «Наш  пошук  і  творчість
-
            тобі,  Україно!»:
№
п/п

Назва
експонату

Прізвище
автора

Вік Навчальний
заклад

керівник Мі
сц
е

Розділ 1. Технічні науки
Радіоелектроніка
1. «Стереофонічн

ий  посилювач
НЧ на
мікросхемах
К174УН7
(2х4ВТ)

Слюсар
Олександр

15р. Станція юних техніків
Костянтинівської міської
ради Донецької області

Баринов
Ігор
Вікторович

1

2. «Перемикач
світло діодів та
модель
автоматичного
світлофора»

Плугатар Іван 14р. Станція юних техніків
Костянтинівської міської
ради Донецької області

Баринов
Ігор
Вікторович

1

Розділ 3. Технічні навчальні посібники
3. «Модель

світлофора»
Ломанова
Евеліна

10р. Станція юних техніків
Костянтинівської міської
ради Донецької області

Брєєва
Олена
Василівна

1

Розділ 6.Спортивно-технічне моделювання
Авіаційні моделі
4. «Модель

гелікоптера
КА-50 «чорна
акула

Болібрух
Данило
Озеров
Андрій
Коваль
Микита

14р.

14р.

14р.

Станція юних техніків
Костянтинівської міської
ради Донецької області

Легейда
Олександр
Анатолійо
вич

1

Автомобільні моделі
5. Модель

автомобіля
«Джип»

Бабін Данііл 14р Станція юних техніків
Костянтинівської міської
ради Донецької області

Брєєва
Олена
Василівна

2

6. Модель авто
«DAF»

Пащенко
Андрій

12р. Станція юних техніків
Костянтинівської міської
ради Донецької області

Брєєва
Олена
Василівна

2

7. «Тактичний
вантажний
автомобіль
OSHKOSH»

Ільїн Микита 12р. Станція юних техніків
Костянтинівської міської
ради Донецької області

Черепахін
Юрій
Олексійов
ич

3

Архітектура та будівництво
8. «Модель

вітряка»
Стальной
Радіон

15р. Станція юних техніків
Костянтинівської міської
ради Донецької області

Косенко
Вікторія
Миколаївн
а

1

На базі станції юних техніків влітку в період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р. діяли
гуртки технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва. З 1.06 по 21.06 2017 р.



гуртки станцїї юних техніків відвідали пришкільні табори  відпочинку для учнів ЗШ №№
3,13, «Ліцей із ЗШ I-II ст.». Діти з таборів із денним перебуванням були охоплені гуртковою
роботою. Займалися в гуртках діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-
інваліди, діти із малозабезпечених та багатодітних родин,  діти групи ризику, діти, які
опинились у складних життєвих обставинах, обдаровані й талановиті.

Протягом червня місяця діяли різноманітні гуртки за інтересами та напрямками
діяльності закладу. Це ракетомодельний гурток, гурток початкового технічного
моделювання, гурток декоративно-ужиткового мистецтва - виготовлення іграшок сувенірів.
Проводились конкурси технічної творчості, змагання та виставки.  Особлива увага
приділялась державним святам.

Проводилась профілактична робота,  профілактичні заходи щодо шкідливості паління,
вживання алкоголю та наркотичних речовин.

Організовано і проведено цикл заходів до річниці Незалежності України: свято «Моя
Батьківщина – Україна», гра-мандрівка «Історичними місцями Донеччини», вікторини і
конкурси малюнків «Барвінкова моя Україна», виставки оберегів українського народу.

Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя незалежної України,
її національного відродження, педагогічний колектив СЮТ впроваджує в практику виховної
роботи підходи, спрямовані на створення системи виховання.
Виховна робота у СЮТ проводилась за такими напрямками:
           - національно-патріотичне виховання,

- громадянське виховання;
- родинно-сімейне виховання;
- військово-патріотичне виховання
- трудове виховання;
- художньо-естетичне виховання;
- моральне виховання;
- екологічне виховання;
- формування здорового способу життя;
- превентивне виховання;
- сприяння творчому розвитку особистості.
Змістовно плануюьть роботу та використовують різноманітні і цікаві форми роботи

керівники гуртків: Брєєва О.В., Чала О.В., Мацвей Ю.О., Косенко В.М., Поплавська Л.Б. ,
Свєтікова А.В., Отнякіна С.В.

Керівники гуртків  приділяють особливу увагу роботі зі збереження життя і здоров’я
учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для вихованців, правильно ведуть
записи в відповідних журналах.

Цікаві форми роботи з батьками застосовують педагоги Мацвей Ю.О.,  Чала О.В.,
Брєєва О.В. Вони використовують як традиційні форми роботи (батьківські зустрічі, бесіди),
так і нетрадиційні форми роботи (родинні свята, круглі столи з елементами презентації,
диспути), на яких розглядають питання виховання дитини в сім’ї, сімейних конфліктів та
шляхи їх розв’язання, запобігання насильству над дітьми, формування головних чинників
здорового способу життя, попередження травматизму тощо.

Заслуговує на увагу індивідуальна робота керівники гуртків із вихованцями. Цікаві
форми роботи з дітьми (тренінги, анкетування, шоу-програми, виставки, конкурси) обирають
Чала О.В., Отнякіна С.В.., Поплавська Л.Б..

З метою профілактики правопорушень, запобігання злочинності, бездоглядності
затверджено відповідні заходи на 2016-2017 роки.

В 2016-2017 навчальному році складений соціальний паспорт СЮТ, який нараховує:
- дітей під опікою –__20_ ;
- дітей-інвалідів -__18_;
- дітей-чорнобильців -_2__;
- багатодітних сімей – __59_;
- малозабезпечених сімей – _45__;
- учнів із девіантною поведінкою – __14__;



ПРОБЛЕМИ

Недостатнє фінансування та матеріально-технічна база не дають можливості
більшості колективів СЮТ брати участь в обласних масових заходах.
Відсутність сучасних комп’ютерів та оргтехніки.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ПРИОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
НА 2017-2018 Н.Р.

1. Здійснювати навчально-виховний процес на основі комплексного
підходу до навчання, виховання і розвитку учнів.

2. Удосконалювати систему управління навчальним позашкільним
закладом на основі програмно-цільового підходу.

3. Активізувати діяльність методичної служби СЮТ з популяризації
педагогічного досвіду.

4. Створювати умови для творчого, інтелектуального, духовного і
фізичного розвитку вихованців.

5. Розвивати пошук та підтримку здібних, обдарованих і талановитих
вихованців.

6. Активізувати профілактику бездоглядності, правопорушень.
7. Здійснювати інформаційно-методичну  та організаційно-масову роботу.
8. Працювати над збереженням, розвитком та розширенням мережі гуртків

науково-технічної творчості.
9. Удосконалювати роботу з дітьми інвалідами та сиротами.
10. Створювати умови для підвищення рівня фізичного, духовного

здоров’я, психологічної комфортності та соціального благополуччя
дітей.

11. Розвивати творчі якості інтелекту, творчу фантазію та практичну уяву.
12. Розвивати творчу сомосвідомість.
13. Розширювати досвід творчої діяльності.


